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تاريخچهٴ خط و پيدايش الفبا
هدف های رفتاری

پس از پايان اين فصل از هنرجويان انتظار می رود: پس از پايان اين فصل از هنرجويان انتظار می رود: 
۱ــ تاريخچٔه خط و پيدايش الفبا را توضيح دهند.

۲ــ تأثير ابزار در تحول ساختار خط ميخی را توضيح دهند.
۳ــ عوامل مؤثر در تحول و پيشرفت خط عربی را بيان کنند.

۴ــ سير تحول در خطوط ايرانيان را بيان کنند.
۵ــ تفاوت بين خط انديشه نگار و خط آوانگار را بيان کنند.

مقدمه
انسان با اين که حدود يک ميليون سال پيش پا به عرصه وجود گذاشته، اما فقط شش 
هزار سال است که سابقٔه نوشتن دارد. ده ها هزار سال پيش از نوشتن، نقش مايه ها، عالمت ها، و 
تصاوير برای رساندن پيام های ساده به کار گرفته شده است. بنابراين سير تحّول خطوط در تاريخ 
بشر فرآيندی دراز مّدت و پيچيده داشته است. ماجرايی که از تاريخ و تمدن انسان جداشدنی 

نيست و هنوز بسياری از وقايع مّهم آن ناشناخته باقی مانده است.
بيان  و  پيام  رساندن  برای  اّوليه  انسان  که  می رساند  تصويرهايی  به  را  ما  ريشه يابی خط، 
مقاصد و اهداف خود ترسيم می نمود. اين تصاوير را می توان پيشينٔه خط های کنونی دانست 

(تصاوير ١ و ٢). 
و  گوناگون  مقاصد  برای  که  تصاويری اند  يافتٔه  تکامل  کنونی  خط های  ديگر  عبارت  به 
برقراری ارتباط توسط اقوام مختلف ترسيم می شده است. «تصوير» در ابتدا به عنوان «کلمه» 

برای انتقال پيام های الزم و جاری و روزمره به کار می رفت.

١ــ نمونه ای از خط تصويریـ  بين النهرين ـ 
هزاره چهارم ق.م

٢ــ نمونۀ خط تصويری هيروگليف ـ مصر 
باستان



  ۳  

از  ساده ای  شکل  ترسيم  با  «خورشيد»،  تصوير  مثال  طور  به 
می شد.  امکان پذير  «پا»  از  نمايشی  با  «ايستادن»  تصوير  و  «خورشيد» 
اين خط را که امروزه خِط «تصوير نگار»۱ می نامند، می توان از نخستين 

تصاوير ثبت شده توسط انسان دانست (تصوير ٣).
با گسترش روابط انسانی، ارتباط بصری نيز پيچيد ه تر شد. نياز به 
بيان مفاهيم عميق تر و معانی انتزاعی، خط تصويرنگار را متحول کرد، به 
گونه ای که عالئم تصويری خط، تنها نمايانگر اشياء و وسايل نبودند بلکه 

با تغييراتی توانايی بيان انديشه ها را نيز پيدا کردند.

برای مثال ديگر طرح سادٔه «خورشيد» تنها معرف خورشيد نبود بلکه می توانست معنای روز يا زمان را نيز دربر گيرد. به همين 
صورت تصوير «پا» می توانست عالوه بر «ايستادن» معنای راه رفتن و حرکت بدهد و يا تصوير درخت معنی سبز، تازه، زندگی و مانند 

آن را يادآور شود. به اين ترتيب برپايه عالئم خالصه تری از «خط های تصويرنگار»، خطوط «انديشه نگار»۲ پديد آمد (تصوير ٤).

نمونٔه خط تصويری هيروگليف ـ مصر باستان  Pictograph ــ١
Ideograph ــ۲

٣ــ نمونه ای از خط تصويری ــ حدود ۳۰۰۰ سال ق.م

٤ــ خطوط ميخی از تصوير نگار تا انديشه نگار

٥ ــ نمونه ای از خط تصويری ـ بين النهرين ـ هزاره چهارم ق.م



  ۴  

اين تحول گامی مهم در تکامل زبان نوشتار بود. علت 
و  ارتباطات  توسعه  بشری،  جوامع  گسترش  بايد  را  امر  اين 
داد  و ستدها، نياز به ثبت قراردادها و اطالعات زندگی روزمره 

دانست.
در  ثبت  عملی  نظام  نخستين  موجود،  شواهد  بنابر 
از  نوشتن  برای  سومری ها  است.  گرفته  شکل  بين النهرين 
خود،  زندگی  محيط  طبيعی  ماده  دسترس ترين  در  و  ساده ترين 
برروی  نگارش  برای  ابتدا  در  آنها  کردند.  استفاده  ِگل  يعنی 
الواح گلی قابل انعطاف، قلم نوک تيزی را بکار بردند اما حدود 
سه قرن بعد از قلم های نوک مثلثی استفاده کردند (تصوير ٥). 
بر  ساختارش  جهت  به  آنکه  بر  عالوه  جديد  نگارش  ابزار  اين 
شکل  از  حروف  که  شد  آن  موجب  می افزود؛  نگارش  سرعت 
ترسيم خطی خارج شده و به ترکيباتی انتزاعی شامل خط های 
مقطع ميخ مانند تبديل شوند. همين شباهت باعث شد که پس از 
اکتشافات اين خط در قرن هجدهم ميالدی آن را «خط ميخی» 
تصويری  صورت  تحول  نوآوری  يعنی  اين   .(٦ بنامند (تصوير 
خط به عالئم انتزاعی، گامی مهم در مرحله بعدی تکامل خط 
بنام «هجايی»۱ بود که در آن هر هجاء با عالمتی نگاشته می شد 
مفاهيم  کردن،  ادا  آهنگ  در  تغييراتی  با  هجاها  اين  ترکيب  و 
مختلف را می نمايانده است. خط چينی امروزی ترکيبی از اين 

نوع خط با خط انديشه نگار است (تصوير ٧). 

Sylabic ــ۱

٦ــ لوحه خط ميخی بابلی ــ بين النهرين

٧ ــ روند دگرگونی خط چينی از صورت تصويرنگار به هجايی



  ۵  
٨  ــ روند دگرگونی الفبای هيروگليف مصری به الفبای فينيقی، يونانی، ِاتروسکی و التين (چپ به راست)



  ۶  
۱۱ــ نخستين باسمه چوبی ــ سن کريستوفر قديس ــ ۱۴۲۳م

فينيقی ها که در جوار سومری ها زندگی می کردند و تاجرهايی 
داشتند.  نياز  ثبت  برای  کارآمدتری  نوشتاری  نظام  به  بودند،  موفق 
گفتاری شان  زبان  در  ُمهم  صدای  دو  و  بيست  حداکثر  دريافتند  آنان 
مشخصی  عالمت  صداها  اين  از  يک  هر  برای  اگر  و  دارد  وجود 
برگزينند، می توانند زبان خود را فقط با استفاده از همين بيست و دو 
عالمت به نگارش درآورند. اين تفکر سبب اختراع خطی شد که آن 

را «آوانگار»۱ می گويند.
را  و «انديشه نگار»  خط های «تصويرنگار»  خط،  اين  پيدايش 
از رواج انداخت و انقالبی ُمهم و سرنوشت ساز در تاريخ تمدن انسان 

به وجود آمد و اين چنين «الفبا» اختراع شد.
و  تاريخی  تکاملی  نتيجٔه  که  آنی  رويدادی  نه  دگرگونی  اين 
شکل  در  مهمی  اصالحات  اعمال  با  يونانی ها  سپس  بود.  دراز مدت 
افزودن  با  و  بخشيدند  تکامل  را  آن  فينيقی  الفبای  اسامی  و  حروف 
نهايی در  عالئمی برای حروف صدادار و نيز حروف بی صدا، گامی 

آفرينش الفبای آوايی را برداشتند.
بعدها رومی ها از الفبای يونانی اقتباس کردند و با ايجاد تغييراتی 
آن را با زبان خود مطابقت داده و الفبای التين را به وجود آوردند. 
همزمان با اين دوران، در منطقٔه آرام (سورئه فعلی) الفبای ديگری که 
از الفبای فينيقی مشتق شده بود، به نام «خط آرامی» متداول شد و اثر 
مهمی در تاريخ باقی گذاشت، زيرا کتاب هايی از عهد عتيق با همين 
عربی  و  ِعبری  خط های  شکل گيری  منشأ  که  شد  نوشته  زبان  و  خط 
گرديد. بنا به گفتٔه محققان، نخستين َخط واقعی عربی در اوايل قرن 

ششم ميالدی ابداع شد (تصاوير ١٢ و ١٣). 

Phonetic alphabet ــ۱

ـ ۴۰۰ ق.م ـ حک شده بر سنگـ  ٩ــ نمونه ای از حروف يونانی بزرگـ 

۱۰ــ ظريف ترين نمونه بازمانده از حروف رومی بزرگ ــ حک شده 
بر پايۀ ستون تراژان ــ رم ــ سال ۱۱۴م
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اين خط در ابتدا از شکل کاملی برخوردار نبود اما با ظهور و گسترش اسالم به سرعت رو به تکامل گذاشت. عامل اصلی اين 
امر کالم آسمانی «قرآن» بود.

هنرمندان مسلمان کوشيدند تا تمام ذوق و استعداد و خالقيت خويش را برای ثبت و نگارش شايستٔه اين معجزه الهی بکار گيرند. 
از همين رو خط عربی در مدت کوتاهی به خطی متناسب، آراسته و زيبا درآمد و اقالم پرشمار و متنوعی در آن پديد آمد.

ايران،  صغير،  آسيای  شمالی،  آفريقای  مانند  اسالمی  متصرفات  اکثر  در  و  شد  متداول  عربی  زبان  از  زودتر  بسيار  عربی  خط 
هندوستان و بخش هايی از چين و جنوب اروپا، نظام نوشتاری کالم وحی جايگزين خطوط متداول شد.

با  و  خويش  باستانی  و  ملی  خط  از  تأثيرپذيری  با  ولی  بودند  کرده  اقتباس  عربی  خط  از  را  خود  نگارش  شيؤه  گرچه  ايرانيان 
برخورداری از تجربه، ذوق و قريحٔه قومی، در شکل حروف و طرز نوشتن الفبای عربی تصرفات و دگرگونی های لطيف و دلپذيری 
ايجاد کردند. شکل گيری و رواج خطوط زيبايی مانند  تعليق، نستعليق و شکسته نستعليق جلوه هايی از اين تصرفات آگاهانٔه ايرانيان 
است. آغاز خط و کتابت در ايران، با اقتباس از خط ميخی تمدن های بين النهرين همراه بود۱. اما ايالمی ها به عنوان اولين حکومت 

موفق  آنان  کردند.  طی  زمينه  اين  در  را  مستقلی  راه  ايرانی،  مقتدر 
شدند عالئم خط ميخی را که نزد سومريان تا ۲۰۰۰ و نزد بابلی ها و 
آشوری ها تا ۸۰۰ عالمت داشت را به ۳۰۰ عالمت کاهش داده و 

خط خود موسوم به «ايالمی مقدم» را پديد آوردند.
آريائيان (مادها و پارس ها) پس از ورود به ايران اين خط را 
 ۴۲ به  و  کرده  ساده  را  آن  تحسين  درخور  ابتکاری  با  و  کرده  اخذ 

عالمت کاهش دادند. 
به  هخامنشيان  زمان  در  پارسی»  «ميخی  عنوان  با  خط  اين 
تکامل رسيد و به عنوان خط رسمی کتيبه نگاری آن عصر بکار رفت 
(تصوير ١٤). از اين ميان می توان به کتيبه های بيستون، تخت  جمشيد 
و پاسارگاد اشاره کرد. همزمان با خط ميخی پارسی، خط آرامی نيز 
امور  در  نگارش  در  سهولت  سبب  به  که  بود  متداول  دوره  اين  در 
ديوانی بکار می رفت. قديمی ترين نمونٔه اين خط در کتيبٔه نقش رستم 

و سکه های پادشاهان ايران باستان ديده می شود. 

ــومری در منطقٔه جيرفت کرمان را ارايه  می دهد که استناد بر آن نيازمند تحقيقات  ــواهدی بر وجود نوعی خط هندسی با سابقه ای کهن تر از خط س ــی، ش ۱ــ يافته های باستان شناس
بيشتر است.

١۳ــ کتيبۀ عربی باستانی ــ قرن ششم م١٢ــ کتيبۀ کوفی کهن

۱۴ــ الفبای خط ميخی پارسی



  ۸  

اشکانيان، ايرانيان با استفاده از خط آرامی «خط پهلوی» را بوجود آوردند که مطابق با روحئه ايرانی حالتی  بعدها در دوره 
خط  پهلوی،  خط  از  اقتباس  با  ساسانيان  زمان  در  گرديد.  منسوخ  تدريج  به  آرامی  خط  خط،  اين  ظهور  با  داشت.  دوار  و  منعطف 
جديدی برای نگارش کتاب دينی اوستا بکار رفت که به «خط اوستايی» شهرت يافت و از نظامی قدرتمند و دقيق برخوردار بود. گرچه 
بعد از ورود اسالم اين خطوط به تدريج کنار گذاشته شدند اما همان طور که اشاره شد، روحيه موجود در آنها، شامل خط های منحنی، 

دور ها و دندانه ها، نقش مهمی در شکل گيری قلم های جديدی داشت که ايرانيان در خط عربی ابداع کردند. 

١۵ــ کتيبۀ نبطی ــ حجاز ــ قرن اول ق.م

١۶ــ نمونه ای از خط های پهلوی، آرامی و اوستايی



  ۹  

تمرين
و  قواعد  خود،  هنرآموز  راهنمايى  با  و  كرده  گردآورى  را  باستانى  خطوط  از  نمونه هايى  1ـ 

ويژگى هاى هر يك را مورد گفتگو و بررسى قرار دهيد.
2ـ كلمه اى انتخاب كرده و سعى كنيد آن را به گونه اى بنويسيد كه تصوير آن كلمه يادآورى 

شود.(خورشيد، گل، كتاب،درخت و . . . )



فصل دوم
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طراحی گرافيک
هدف های رفتاری

 پس از پايان اين فصل از هنرجويان انتظار می رود: پس از پايان اين فصل از هنرجويان انتظار می رود:
۱ــ گرافيک را تعريف نمايند.

۲ــ عملکرد عناصر تشکيل دهندٔه يک اثر گرافيکی (نوشتار و تصوير) را بيان کنند.
۳ــ  رابطٔه نوشتار و تصوير را توضيح دهند.

۴ــ اجرای يکی از حروف الفبا در اشکال ساده هندسی (مربع، دايره، مثلث) را انجام دهد.

مقدمه
برای بررسی عنصر «خط» در قلمرو «گرافيک» و بيان رابطٔه اين دو نخست الزم است به تعريف واژه «گرافيک» پرداخته و 
سپس عملکرد و عناصر تشکيل دهندٔه آن را در ابعاد گوناگون تشريح کنيم تا به اين وسيله عملکرد «خط و نوشتار » در «گرافيک» و 

اهميت آن آشکار شود. 

گرافيک چيست؟
هُنر طراحی گرافيک (ارتباط تصويری) ريشه هايی عميق در گذشته دارد. تالش انسان های نخستين برای برقراری ارتباط از 

طريق تصوير به ماهيت طراحی گرافيک بسيار نزديک است.
واژٔه «گرافيک» از مصدر يونانی «Graphein» به معنای «نوشتن» گرفته شده است. ريشٔه آن در اصل به معنای خراشيدن و 

حک کردن است.
در روش های تکثير قديمی، سنگ يا مس را با عملی شبيه به خراشيدن نقش می کردند و از طريق برگردانيدن طرح بر روی کاغذ 

آن را تکثير می کردند. آنها به اين طراحی خطی «گرافيک» می گفتند. 
پس از اختراع چاپ توسط «يوهانس گوتنبرگ» آلمانی در قرن پانزدهم ميالدی «گرافيک» وارد مرحله نوينی شده و از امکانات 

بالقوه صنعت چاپ بهره مند گرديد.
دوران،  اين  در  شد.  کاغذسازی  و  حروف چينی  چاپ،  در  بنيادينی  تغييرات  سبب  صنعتی  انقالب  ميالدی،  هجدهم  سده  در 
توانمندی فناوری چاپ در تکثير، موجب گسترش و سرعت بخشيدن به ارتباطات شد و زبانی که اين ارتباطات را ممکن ساخته بود، 

«گرافيک» بود.
زمينه ای که رفته رفته به حرفه ای مستقل تبديل شد و «طراحی گرافيک» نام گرفت. بعد از جنگ جهانی دوم کاربرد اين حرفه 
نقش «طراحی  ترتيب،  بدين  و  گذاشت  گرافيک  عرصه  به  قدم  نيز  حرفه ای  تصويرسازی  مطبوعات،  انتشار  و  ظهور  با  و  شد  فراگير 

گرافيک» به عنوان اصلی مهم در زمينٔه اطالع رسانی تثبيت شد.
طراحی گرافيک در روزگار ما يکی از شيوه های مهم ارتباط، تبليغ، پيام رسانی و فرهنگ سازی است و در جوامع پيشرفته در 

همٔه زمينه ها و زوايای زندگی، حضوری جدی و محسوس دارد.



  ۱۲  

و  راهنمايی  عالئم  تجاری،  و  تبليغی  اعالن های  مطبوعات،  و  روزنامه ها  رايانه،  و  تلويزيون  و  سينما  عرصه  در  ما  همٔه  امروزه 
رانندگی، تابلوها، ويترين فروشگاه ها، طراحی شهری و معماری، طراحی فضاهای داخلی و حتی تزئين منزل و لوازم شخصی با طراحی 

گرافيک سروکار داريم (تصاوير ١ و ٢) . 

٢ــ طراحی محيط با استفاده از حروف برای دانشگاه
David Harris (هنر و ديزاين)ــ 

Emery Vincent ــ استراليا ــ ۱۹۸۷م ــ EXPO۸۸ ١ــ نمونۀ يک روزنامه در نمايشگاه

تحوالت متعدد اين هنر از آغاز تاکنون و نيز گسترش سريع حوزه های گرافيک در جهان در حال تغيير امروز، ارائه تعريف ثابت 
و جامعی از آن را مشکل می سازد و به نظر می رسد بهترين راه تعريف گرافيک شناخت حوزه های کاربرد و ميدان عملکرد و تأثيرگذاری 
آن باشد. اما می توان در زمان کنونی گفت: «گرافيک» ارائه راه حل بصری مناسب برای تسهيل ارتباطات مورد نياز جامعه و به عبارتی 

ديگر، «گرافيک زبان بصری جهان بدون مرز است».



  ۱۳  

عناصر اصلی گرافيک
گرافيک برای انتقال پيام و تأثير بر مخاطب از عناصر گوناگونی چون تصوير، نوشتار، رنگ، حرکت و... کمک می گيرد.

اما از اين ميان «تصوير» و «نوشتار» مهمترين نقش را بر عهده دارند و عناصر اصلی گرافيک را تشکيل می دهند.
با وجود آنکه هر يک از اين عناصر، حوزه بيانی ويژه خود را دارند اما می توانند مکمل هم باشند و به يک ارتباط گرافيکی، 
شکلی آسان تر، قدرتمندتر، و تأثيرگذارتر ببخشند. اين امر باعث شده از ديرباز شاهد تلفيق «تصوير» و «نوشتار» به عنوان يک روش 

بيانی در ارتباطات باشيم.
در کنار اين موضوع بايد توجه داشت، بکارگيری اين دو عنصر در آثار گرافيک هميشه شکلی برابر و هم وزن نداشته است.

ـ  تصوير  با نگاهی به آثار موفق و ماندگار تاريخ گرافيک ــ از دير باز تاکنون ــ شاهد حضور مسلط و برتر يکی از اين دو عنصر ـ
و نوشتار ــ هستيم. در طراحی گرافيک می توان به فراخور موضوع ، مخاطب، نوع سفارش، روش طراح، و جريان حاکم بر گرافيک، 

به يکی از اين دو عنصر برتری داد و آن را به عنصر مسلط اثر گرافيکی تبديل کرد.
به بيان ديگر با مبنا قرار دادن و اهميت دادن به يک عنصر از اهميت ديگری کاست. البته تصميم در اين مورد نيازمند شناخت 

کافی از ويژگی های «تصوير» و «نوشتار» و تسلط در طراحی هر يک از آنهاست که در ادامه به آن خواهيم پرداخت.
 
نوشتار

نوشتار، انسان را از وظيفه دشوار بخاطر سپردن رها می سازد و اطالعات را ماندگار می سازد. خصوصيات ديگر، بيان متمرکز، 
صريح و ارائه فشرده اطالعات گفتاری در نوشتار است. 

آنچه تاکنون گفته شد ويژگی «کاربردی» نوشتار را در بر می گيرد 
اما نوشتار عالوه بر خوانده شدن، ديده نيز می شود و می تواند در حکم يک 

عنصر بصری ظاهر شود. 
در  ديگری  ويژگی  بروز  راهگشای  ديداری،  و  بصری  جنبٔه  اين 
نوشتار به نام «زيباشناسی» است که بارزترين شکل آن به نام خوشنويسی 
در تمدن های گوناگون پديدار گرديده است. جنبه بصری نوشتار، عالوه بر 
ساختار زيبا شناسانه ای که به خود می گيرد می تواند عاملی برای گسترش 

مرزهای درک نوشتار باشد که در حوزه حروف نگاری پديد می آيد.
مجموع اين ويژگی ها، نوشتار را به عنصری مهم در عرصه گرافيک 
بدل کرده است که می تواند عالوه بر وظيفه اصلی خود يعنی خوانده شدن، 
نقش تصوير را نيز به عهده بگيرد و در قالب عنصری جامع در گرافيک 

مطرح شود (تصاوير ٣ تا ٩). 
در کنار امکانات ويژه ای که نوشتار از آن برخوردار است، بايد توجه 
داشت، اساساً مرزهای درک نوشتار بسيار محدودتر از تصوير است و به 

منطقه جغرافيايی خاصی که به آن زبان گفتگو می کنند محدود می شود.
را  نوشتاری  متن های  می توانند  باسواد  افراد  تنها  ديگر  طرف  از 
مرز  بدون  بيان  در  محدوديت هايی  می تواند  مشخصات  اين  و  بخوانند 

گرافيک ايجاد کند. 

تصوير  معانی  از  حروف  فرم  تبعيت  ــ  نوشته  با  تصوير  تلفيق  ٣ــ 
Siegfried Oderinat سوئيس



  ۱۴  

٥ــ پوستر سومين دوساالنه بين المللی گرافيک جهان اسالم ۱۳۸۸ هـ .ش

٧ــ پوستر اولين نمايشگاه هنر تهران ــ مهدی سعيدی ــ ۱۳۸۴ هـ .ش٦ــ جلد ماهنامه کودک و نوجوان ــ ۱۳۸۳ هـ .ش

٤ــ پوستر گفتگو ــ دامون خانجان زاده



  ۱۵  

٩ــ پوستر با موضوع تايپوگرافی ــ دامون خانجان زاده ٨   ــ طراحی نشانه ــ دامون خانجان زاده

تصوير
مجازی (مثل  عکس)،  حقيقی (مثل  صورت  به  می تواند  که  است  ديداری  قالبی  در  ذهنی  و  عينی  پديده های  بازنمايی  تصوير، 

انيميشن)، ثابت (مثل نقاشی و گرافيک) و متحرک (مثل فيلم) تجسم پيدا کند.
تصوير نخستين وسيلٔه ارتباطی انسان پيش از تاريخ بوده است و از آن زمان تا کنون برای ثبت و انتقال مفاهيم ميان طيف وسيع 

مخاطبان مورد استفاده قرار گرفته است.
تقريباً همٔه کسانی که از قؤه بينايی برخوردارند می توانند بيان کلی تصاوير را درک کنند. تصاوير می توانند مفاهيمی که واژه ها 

گويايی الزم در بيان آنها را ندارند، به ديگران منتقل سازند.
عالوه بر اين، تصوير توانايی آن را دارد که مفاهيم متن و نوشتار را گسترش داده و ظرافت هايی که نوشتار قادر به بيان آن نيست 

را آشکار کند. 
درک سريع، آسان و همگانی تصوير موجب شده، تصوير مهمترين عامل ارتباطی جهان معاصر (عصر ارتباطات) به شمار آيد.



  ۱۶  

۱۱ــ پوستر ترکيب حروف و تصوير ــ دامون خانجان زاده ۱۰ــ پوستر فيلم مشق شب ــ ابراهيم حقيقی ــ ۱۳۶۸ هـ .ش

ـ  .ش ۱۲ــ طراحی حروف برای کتاب کودک ــ نورالدين زرين کلک ــ ۱۳۷۰ ه



  ۱۷  
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  ۱۸  

۱۵ــ پوستر بزرگداشت ايام الله دهۀ فجر ــ مسعود نجابتی ــ ۱۳۸۴ ـ بر اساس شخصيت  ـ نام جاکومتی مجسمه سازـ  ١۴ــ تايپو گرافیـ 
Dietmar winlker کارهايش برای مقايسه آورده شده است ــ

ـ گرم شدن جهانی آن ها را ١۶ــ طراحی جلد کتاب ــ رضا عابدينی ١۷ــ پوستر حفظ محيط زيستـ 
ناپديد می کند ــ ۲۰۰۹م

در نگاهی کلی، تصاوير در سه گونه «واقع نما»، «انتزاعی» و «نمادين» ظاهر می شوند و هر يک از اين گونه ها، دايرٔه معنايی ويژه ای 
را در بر می گيرند.

تصاوير واقع نما، بيانی محدودتر، تصاوير انتزاعی بيانی گسترده تر و تصاوير نمادين بيانی عميق تر دارند. 
شناخت اين ويژگی در تصاوير عامل مهمی در شکل دهی به يک بيان گرافيکی است.



١۸ــ پوستر نمايشگاه فرهنگی ايران در قزاقستان ــ مصطفی اسداللهی  ــ ۱۳۷۱ هـ .ش  ۱۹  



١۹ــ پوستر انجمن حمايت از کودکان ــ رضا عابدينی ــ ۱۳۸۳ هـ .ش  ۲۰  

تصوير شکل و صورت تجسم يافتٔه اشيا، افکار و مفاهيم است. تصوير از آغاز وسيلٔه انتقال مفاهيم به مخاطب شکلی ساده و 
تأثير گذار بوده است. 

انسان، ازهزاران سال پيش می دانسته است که می تواند به کمک تصوير، بسياری از مفاهيم را به ديگران انتقال دهد. مفاهيمی 
که يا واژه هايی برای آن ها وجود نداشته، و يا به قدر کافی گويا نبوده است.

يا  اهداف  و  مقاصد  بيان  و  پيام  انتقال  برای  انسان ها  که  بوده اند  تصويرهايی  خط ها،  قديمی ترين  شد،  اشاره  قبالً  که  همان طور 
عواطف و احساسات خود، بر ديوارٔه غارها، تنٔه درختان، يا بر سنگ ها می نگاشته اند و به طور مثال می توان به خط هيروگليف يا «خط 

تصويری» اشاره کرد.

 اگر چه در طول تاريخ تصوير به خط تبديل شد، اما هيچ گاه محو نگرديد و هم چنان با طی کردن راهی دشوار باقی ماند و به يکی 
از عناصر اصلی گرافيک تبديل شد.

اما در مجموع می توان گفت: وظيفٔه تصوير، بيان آن چيزی است که عنصر نوشتار از بيان آن قاصر است.

رابطه نوشتار و تصوير
انسانی که موفق شده بود در يک سير تکاملی طوالنی مدت به الفبا دست يابد برای برقراری ارتباطی مؤثر با مخاطب نه تنها 

نوشتار را به تنهايی کافی نمی دانست بلکه نياز به تصوير را بيش از پيش حس می کرد.
نوشتار خود به يکی از مهم ترين روش های بيانی  به همين منظور نوشته و تصوير را همراه ساخت و بعدها اين تلفيق تصوير و 

گرافيک تبديل شد (تصاوير ١٩ تا ٣٣).



  ۲۱  

۲۰ــ ترکيب تصوير و نوشتار ــ کتيبۀ بيستون ــ ۴۸۶ ــ ۵۲۲ ق. م

٢۱ــ خوشنويسی با فرم های تزئينی برای داستانی عاطفی در کتاب تئوردانک ــ ۱۵۱۷م



  ۲۲  

٢٣ــ نمونۀ صفحه آرايی ــ برگی از شاهنامه ــ مکتب شيراز ــ دورۀ تيموريان٢٢ــ ترکيب نوشتار و تصوير در کتيبۀ مصری به خط هيروگليف

٢٥ــ پوستر ارکستر سمفونيک کمبريج ــ (کنسرت سازهای بادی) نوشته های ٢٤ــ پوستر آزادی ــ سيمور چوآست ــ ۱۹۸۹م
باشد  ــ  ساز  فرم  کنندۀ  تداعی  تا  شده  چيده  گونه ای  به  پوستر  چپ  سمت 

Dertmar Winklers



  ۲۳  
٢٦ــ پوستر فيلم خواب خاک ــ رضا عابدينی ــ ۱۳۸۳ هـ .ش



  ۲۴  

٢٧ــ پوستر جنگ ــ صلح

٢٨ــ آگهی تبليغاتی روز زن در مجله نيويورک ــ ۱۹۴۰م



٣٠ــ طراحی عبارت: به آفتاب سالمی دوباره خواهم داد. ــ ابراهيم حقيقی  ۱۳۷۶ هـ .ش  ۲۵  

٢٩ــ پوستر نمايشگاه بين المللی قرآن کريم ــ با بهره گيری از خط کوفی ــ سيامک فيلی زاده



٣٢ــ پوستر جشنوارۀ بين المللی موسيقی فجر ــ مهدی سعيدی ــ ۱۳۸۳ هـ .ش  ۲۶  

٣١ــ واژه تصوير برای شرکت IBM (eye, bee, M) ۱۹۸۱م ــ اثر پل راند



  ۲۷  

تصوير ٣٣

ترکيب دقيق و ماهرانٔه تصوير و نوشتار در گسترٔه حوزه ای به نام «صفحه آرايی»۱ قرار می گيرد که در آن پيام های نوشتاری و 
تصويری تحت تأثير متقابل و مکّمل يکديگر واقع می شوند به گونه ای که هرجا «نوشته»، اصل قرار می گيرد تصاوير توصيفی به کمک آن 

می آيند و مفاهيم را گسترده تر و فهم آن ها را آسان و دلپذيرتر می کند.
همچنين هرگاه «تصوير» مبنای اثر باشد، نوشتار توضيحی در خدمت آن قرار می گيرد و به آن دقت و صراحت می بخشد.

اقدام ديگری که در گونه های مختلف نگارش صورت پذيرفته و به ويژه در دهه های اخير مورد توجه و تجربه بسياری از طراحان 
حرفه ای قرار گرفته، تقويت ويژگی بصری حروف و نزديک کردن نوشتار به وجه تصويری است.

در اين حوزه سعی برآنست که عناصر نوشتاری از بيانی بصری برخوردار گردند به همين منظور نوشتار با رويکردی تصويری 
طراحی می شود.

درک  قابل  راحتی  به  اثر  معنايی  بار  عبارت،  شدن  خوانده  ضمن  که  به گونه ای  دارند  جنبه «مفهومی»  آثار  اين  از  مهمی  بخش 
است. 

    Layout ــ۱



  ۲۸  

تمرين
1ـ انواعى از آثار گرافيكى كه در آن ها خط و نوشته از ارزش بصرى بااليى برخوردار باشد، 

تهيه كنيد و با هدايت هنرآموز خود آن ها را نقد و بررسى نماييد.
2ـ يكى از حروف الفبا را انتخاب كرده و تركيبات مختلف آن را در كادرهاى مربع، دايره 
و مثلث بررسى و اجرا كنيد. (در اين تمرين از آگاهى هاى خود در مبانى هنرهاى تجسمى كمك 

بگيريد.)

دسته ای ديگر از جنبه ای «تجريدی» برخوردارند. در اين نمونه ها سهم خوانايی حروف کاهش می يابد و اساساً ترکيب بندی، فرم 
و رنگ، نقش انتقال مفهوم را بر عهده می گيرند. 

در اين موارد حتی اگر حروف خوانده نشوند به دليل آن که در ذهن و چشم بيننده از شکلی آشنا برخوردارند، دريافتی فراتر از 
فرم صرف را بوجود می آورند.

اين دسته آثار به ويژه در حروف نگاری فارسی گاه به مرزهای مشترکی با «نقاشی خط» می رسند که تنها «هدف»  و «کاربرد» اثر، 
امکان تفکيک اين دو را فراهم می کند.



فصل سوم



  ۳۰  

روش های نگارش
هدف های رفتاری

پس از پايان اين فصل از هنرجويان انتظار می رود:پس از پايان اين فصل از هنرجويان انتظار می رود:
۱ــ خوشنويسی را تعريف کنند.

۲ــ انواع اقالم خوشنويسی را معرفی کنند.
۳ــ خط دست نويس را تعريف نمايند و ويژگی های آن را نام ببرند.

۴ــ حروف چينی را تعريف نمايند.
۵ــ مختصری از تاريخچٔه چاپ را توضيح دهند. 

۶ــ تايپ و تايپوگرافی را توضيح بدهند.
۷ــ اهداف تايپوگرافی را نام ببرند.

۸ــ با کپی برداری از شيوه ها و اقالم خوشنويسی، کلمه ای را طراحی نمايند.
۹ــ با استفاده از قلم های خوشنويسی کلمه يا عبارتی را در قالب يک خط تزئينی با رعايت اصول کادربندی طراحی کنند.

۱۰ــ با استفاده از قلم های حروفچينی يا دست نويس، کلمه ای را با موضوعات هنری يا اجتماعی طراحی کنند.

مقدمه
تابلوهای  بينديشيد.  آن ها  مورد  در  کمی  و  کنيد  دّقت  روزمره  زندگی  در  نوشتار  حضور  به  بيندازيد،  نگاهی  خود  اطراف  به 
کتيبه های  مجالت،  و  روزنامه ها  تيتر  در  متداول  حروف   ، فروشگاه ها  جذاب  و  فانتزی  حروف  سينماها،  سردِر  رانندگی،  و  راهنمايی 
تبليغاتی، دست نوشته های روی  پوسترهای  ترحيم،  تبليغاتی و خدماتی بر در و ديوار شهر، آگهی های  باشکوه مساجد، برچسب های 
ديوار و ... نمونه هايی از آثار نوشتاری اند (تصاوير ١ و ٢). انس و آشنايی ما با اين آثار سبب شده که به آنها عادت کرده و کمتر دربارٔه 
آن ها فکر کنيم در حالی که هرگاه پيام مکتوبی را مشاهده می کنيم، عالوه بر وجه نوشتاری در واقع با فرم و شکل ظاهری آن نيز مواجه 

می شويم. 



١ــ نمونه هايی از حضور نوشتار در گرافيک محيطی  ۳۱  



  ۳۲  

٢ــ نمونه های گرافيک محيطی

فرم و شکل حروف، خواسته يا ناخواسته بر ما تأثير می گذارد و پيام نانوشته ای را به ما منتقل می کند. به همين دليل الزم است، 
گوناگون آن کامالً   کاربردهای  کاربرد و محتوای نوشته هماهنگ باشد و هرگونه طراحی در شکل حروف و  شکل ظاهری حروف با 

سودمند و تأثير گذار باشد.
دقت در ساختار حروف و بررسی گونه های نوشتاری مختلف اين نکته را آشکار می سازد که عناصر نوشتاری با تمام حالت ها و 

شکل های متنوع شان،  به سه روش کلی به نگارش در می آيند:
۱ ــ خوشنويسی ۲ ــ حروف چينی ۳ ــ دست نويس

منتقل  بيننده  به  را  خاصی  مفهومی  بار  آن  تبع  به  و  دارند  ويژه  روحيه  ای  و  بصری  ساختار  شده،  ياد  روش های  از  يک  هر 
می کنند.

در نگاهی کلی نگارش به روش خوشنويسی، روحيه ای فرهنگی و هنری، شيوه حروف چينی کيفيتی رسمی و آموزشی و روش 
دست نويس روحيه ای آزاد و خالق را منعکس می کند. شناخت اين ويژگی ها و توجه به تفاوت ها و ظرافت های بيانی هريک می تواند به 

ويژه در آغاز کار کمک مؤثری در رسيدن به يک اثر مناسب و گرافيکی سالم باشد. 



  ۳۳  

Calligraphy keep it going ٣ــ نمونه کاليگرافی التين ــ عبارت

«زيبايی خط، زبان دست است و جالل انديشه».
              حضرت علی (ع)

خوشنويسی
خوشنويسی در معنايی کلی عبارت است از خوش نوشتن حروف و کلمات با رعايت اصول هندسی و براساس قواعد از پيش 

تعيين شده.
طريق  از  خوشنويسان  که  است  خط  يک  اجزای  ميان  هماهنگی  نوعی  بيان  واقع  در  و  است  کاليگرافی۱  آن  انگليسی  معادل 

آموزش، تمرين و تکرار در اجرای آن به مهارت می رسند (تصوير ٣).

عالوه بر موارد فوق تحقق خوشنويسی نيازمند زمينه هايی است که از آن جمله می توان به «درک جامعه از نوشتار»، «اهميت 
يافتن متن» و «ابزار نگارش» «مهارت» و «قوانينی مبتنی بر هندسٔه تحرير» اشاره کرد. 

عدم وجود برخی از اين عوامل موجب شده «خوشنويسی» به معنای واقعی تنها در برخی تمدنها و در رسم الخط های معدودی 
مانند فارسی، عربی، چينی و التين شکوفا شود. 

ابزار در شکل گيری انواع خوشنويسی عاملی مهم بشمار می رود. از رايج ترين اين ابزار می توان به قلم مو، قلم نی، قلم پَر و قلم 
     Calligraphy ــ١



  ۳۴  

فلزی اشاره کرد.
در خوشنويسی فارسی همانند عربی، ابزار نوشتار «قلم نی» با زاويه ای در حدود ۲۰ تا ۲۵ درجه است. با اين توضيح که شيوه  
تراشيدن و زاويه قلم عامل بسيار مؤثری در شکل دادن به اقالم خوشنويسی است. در تمدن های گوناگون از قلم مو و قلم پَر نيز استفاده 

شده است.
در طی سده های متمادی تمدن اسالمی، گونه های متنوع و فراوانی از قلم های خوشنويسی عربی و فارسی پديد آمد که شايد 
در کمتر تمدنی بتوان سراغ آن را گرفت. از اين ميان می توان به شاخص ترين آنها موسوم به «اقالم سته»۱ اشاره کرد که شامل قلم های 

محقق، ريحان، نسخ، ثلث، توقيع و رقاع می باشد.
تبديل  گرافيک  برای  ارزش  پر  گنجينه ای  به  را  آن  خوشنويسی،  باالی  ظرفيت  و  فراوان  تنوع  داشت  توجه  بايد  طريق،  هر  به 
کرده که بهره  برداری درست از آن، نيازمند شناخت ساختار گونه های مختلف آن، ويژگی های بصری، هويت نمادين و ضوابط اجرايی 

آنهاست. 
توجه به اشکال مختلف حروف و اتصاالت آنها در هريک از اقالم خوشنويسی، از نکاتی است که هنرجويان بايد به آن توجه 
الزم را داشته باشند. اين امر عالوه بر مشق نظری، از طريق کپی برداری از آثار و ترکيبات خوشنويسی امکان پذير می گردد کسب اين 

شناخت، تأثير زيادی در افزايش مهارت و خالقيت طراحان خواهد داشت (تصاوير ٤ تا ٩). 
 

۱ــ «قلم های شش گانه» منسوب به ابن مقله وزير ايرانی دربار عباسی.

                 ٤ــ سکه با عبارت ال اله اال الله، محمد رسول الله و علی ولی الله
دوران حکومت شاه سلطان حسين ــ ضرب اصفهان ــ ۱۱۰۰ ــ ۱۱۳۵ هـ .ش

۵ــ پوستر ايران در نمايشگاه بولونيا ــ ۱۳۵۶ هـ .ش



  ۳۵  

۷ــ نمونه ای از خوشنويسی خط التين ۱۵۰۰ م ۶ــ حروف تزئينی سرآغاز متن در انجيل لينديسفارن به خط التين

۹ــ پوستر يادبود ميالد حضرت زهرا(س) و يکصدمين سالگرد 
والدت امام خمينی(ره) ۱۳۷۸ هـ ش  ۸ــ پوستر هفته ميراث فرهنگی در کاخ گلستان، مونا رحيم زاده ، ۱۳۸۶ هـ ش



  ۳۶  

خط کوفی:خط کوفی:  اولين قلمی است که برای کتابت قرآن بکار رفت و از آنجا که در شهر کوفه رونق پيدا کرد ، آن را «کوفی» ناميدند. 
اين خط از آغاز عصر اسالمی در ايران به مدت پنج قرن متداول بود.خط کوفی به سرعت در سرزمين های اسالمی رواج يافت و در 

هر منطقه به شيوه های متنوعی به نگارش درآمد.
انواع رايج در آفريقا و اسپانيا «کوفی مغربی» و گونه های رايج در ايران، عربستان، مصر و سوريه «کوفی مشرقی» نام دارند 

(تصاوير ١٠ تا ١٤).

١٠ــ کوفی سبک نخستين قرن اول هـ .ق

١١ــ کوفی سبک عباسی قرن اول تا چهارم هـ .ق

١٢ــ کوفی سبک شمال و غرب آفريقا اندلسی بزرگ



  ۳۷  

١٣ــ کوفی سبک شمال و غرب آفريقا ــ مغربی نخستين

١٤ــ کوفی مغربی ــ قرآنی

تالش برای زيبانگاری هرچه بيشتر کالم وحی، خطاطان را بر آن داشت تا با تکيه بر ذوق و ابتکار خود قابليت های متنوعی در 
خط کوفی پديد آوردند؛  به گونه ای که خط کوفی مشرقی به تنهايی شامل سه گونه اصلی، تحت عنوان ساده، تزئينی و بنايی می شد.کوفی 
ساده، خطی تحريری است که بيشتر برای کتابت قرآن بکار می رفت و از ۵ قسمت  سطح و ۱ قسمت دور تشکيل می شد. کوفی تزئينی 

شامل گونه های مختلفی نظير گل و برگ دار، گره دار، مشبک، مصور، مزين و… بود (تصاوير ۱۵ــ الف و ب).
کوفی بنايی، برای کتيبه نگاری و تزئين بناها بکار گرفته شد و تماماً از سطح تشکيل می شد و هيچ دوری نداشت (تصاوير ١٦ و 
١٧). اين خط به جهت خوانايی در سه سطح آسان، متوسط و مشکل طراحی می شود و گونه مشکل آن از دو بخش مثبت و منفی 

تشکيل می شود که هر دو بخش آن قابل خواندن است. 
هويت نمادين خط کوفی نمايانگر اصالت، قدمت، معنويت و عصر پيامبر اسالم است و روحيه ای محکم، ايستا، و گاه ابتدايی 

دارد. تصاوير شمارٔه ١٨ تا ٢١ نمايانگر کاربردهای اين خط در گرافيک معاصر است.



  ۳۸  

الف

ب

١٥ــ قرآن به خط کوفی ايرانی در موزه برلين

١٦ــ بسم الله الرحمن الرحيم به خط کوفی بنايی



  ۳۹  

١٧ــ الاله اال الله به خط کوفی بنايی

١٨ــ پوستر موزه ها ــ  بيژن صيفوری ــ ۱۳۸۰ هـ .ش. کاربرد خط 
کوفی در آثار گرافيک

١٩ــ پوستر نمايشگاه قرآن ــ قباد شيوا ــ کاربرد خط کوفی در آثار 
گرافيک

ـ کاربرد خط کوفی در آثار گرافيک ـ ۱۳۸۶ هـ .شـ  ـ محمدرضا عبدالعلیـ  ٢١ــ مونوگرام دوساالنه جهانی پوستر تهران (با دو ٢٠ــ سر لوحه مجله شهر هشتمـ 
ــ  ش  هـ.   ۱۳۸۲ اسدالهی  مصطفی  ت)  و  پ  حرف 

کاربرد خط کوفی در آثار گرافيک



  ۴۰  

خط نسخ:خط نسخ:   در قرن سوم هجری قمری، ابن ُمقله به وسيلٔه مقياس ها و تناسبات هندسی و دقيقی که در خط کوفی وضع کرده بود، 
خط نسخ را پديد آورده و تکامل بخشيد.

امتياز مهم اين خط، رعايت نسبت در آن است که يکی از قواعد مهم خوشنويسی شمرده می شود. اين خط نمونٔه شاخصی از 
رعايت اندازه و تناسب حروف متشابه بوده که اين ويژگی ها خود، اصلی در زيبايی خط است (تصوير ۲۲).

۲۲ــ خط نسخ ــ استاد موحد حسينی

نسخ، خطی کامل،  معتدل، منظم، و واضح است که 
اين همه خواندن آن را بسيار ساده می کند. سهولت يادگيری 
خط نسخ، زمينه گسترش سواد در ميان مسلمانان را بوجود 

آورد و خط علمی و آموزشی جهان اسالم شد.
خط  عنوان  به  خط  اين  سده ها،  اين  تمام  طی  در 
رسمی نگارش قرآن بکار رفته و جلوه ای مذهبی يافته است 
و نمايانگر سادگی، معنويت، انضباط، پايداری، قانون مندی 

و دارای روحيه ای آرام و درونگراست. 
خط  اين  در  نيريزی  احمد  صفوی،  عهد  اواخر  در 
تغييراتی بوجود آورد که به «نسخ ايرانی» شهرت يافت و از 

شيوه «نسخ عربی» متمايز شد (تصوير ٢٣).

٢٣ــ خط نسخ به رقم احمد نيريزی



  ۴۱  

خط نسخ اولين خطی است که به سبب حروف دقيق، منظم و روشن در خدمت صنعت چاپ قرار گرفت و الگوی طراحی 
حروف چاپ سربی واقع شد.

در پی آن کشيدگی ها، ارتفاع و برخی اتصاالت آن برای مناسب سازی با حروف چينی دستگاه های چاپ، تغيير يافت و به سبب 
رواج در مطبوعات و کتاب ها خط «نسخ روزنامه ای» نام گرفت (تصاوير ٢٧ و ٢٨).

ق:  اين خط نخستين خطی است که از کوفی استخراج شد و تأثير ذوق ايرانی در آن بارز است. محّقق خطی باشکوه،  ق:خط محقَّ خط محقَّ
با اندام درشت، با فاصله های منظم، يک دست و ساده است و چون هر حرف شکلی ثابت و معين دارد با حرف ديگری اشتباه نمی شود. 

کلمات نيز تو در تو نوشته نمی شوند. به اين جهات خط محّقق خطی روشن و واضح است.۱ (تصاوير ٢٤ و ٢٥)
خط ريحان:خط ريحان:  اين خط مقتبس از خط محّقق است و سال ها بعد از آن پديد آمده و به «ابن بَّواب» منسوب است. اين خط همٔه 
محاسن و ويژگی های خط محّقق را دارد و افزون بر آن، حرکات و َاشکال حروف در خط ريحانی نازک تر و ظريف تر است و خطوط 
عمودی آن کوتاه تر شده و کُالً به ظرافت و لطافت ممتاز گشته است. خط محّقق و ريحان در نظر اول شبيه به خط ثلث می نمايند، اما 
با کمی دقت و توجه، تفاوت آن ها معلوم می شود. خطوط محّقق و ريحان تا قرن يازدهم هـ .ق در ممالک اسالمی برای نوشتن قرآن ها 
رواج داشته اند. خوانا بودن آن ها يکی از موجبات به کار رفتن شان بوده است. اما به تدريج، شايد به سبب کُندی ذاتی آن درکتابت و 

لزوم صرف وقت زياد، از رواج آن ها کاسته شد و متروک گشتند. دوام خط ريحان بيشتر از محّقق بوده است (تصوير ٢٦).

۱ــ الف و الم و دستٔه طا در اين خط نسبت به خطوط ديگر بلندتر می نمايند. فضاهای منفِی عين وسط و آخر، فا، قاف، واو، ميم، الم، ها و هم چنين حلقه های صاد و طا و نظاير 
آن ها در همٔه حاالت باز و گشاده است. گفتنی است اين خط توسط «ابن مّقله» پيرايش و هندسی شد و آن را جزء اقالم شش گانه به شمار می آورند.  

٢٤ــ بسمله به خط محّقق جلی ــ اثر شقيق ــ ۱۲۹۲ هـ .ق

٢٥ــ خط محّقق به سبک ياقوت



  ۴۲  

۲۶ــ بخشی از سورۀ فجر ــ خط ريحان ــ بايسنقر (شاهزاده تيموری)

٢٨ــ جلد کتاب داستان نويسی نوين ــ علی زعيم ــ ۱۳۸۶ هـ .ش ــ کاربرد 
نسخ روزنامه ای در آثار گرافيکی

آثار  در  روزنامه ای  نسخ  کاربرد  ــ  عباسی  مجيد  ــ  کتاب  جلد  طرح  ۲۷ــ 
گرافيک



  ۴۳  

حالتی  و  است  مواج  و  پرحرکت  خطی  ثلث  ثلث:   ثلث:خط  خط 
را  آن   1

3
و  است  روان  خط  اين  در  قلم  گردش  دارد.  رقص گونه 

2 آن را دور تشکيل می دهد و به همين دليل آن را «ثلث» 
3

سطح و 
ناميده اند. حروف و کلمات با وجود درشتی، حالتی بهم پيوسته دارند 
برخی  دنبالٔه  است.  باز  نسخ  خط  مثل  آن  در  حروف  حلقه های  و 
که  می شود  ختم  (تشمير)  نازک  و  تيز  دنباله های  به  خط  اين  حروف 
با نيش قلم به وجود می آيد و نيز در حروف ( ا، ج، ط، ک، ل) و نيز 
(ترويس)  سرک  نام  به  موربی  حرکت  حروف،  آغاز  بلند  دندانه های 

بکار می رود (تصاوير ٣۳ و ٣۴).
در ثلث برای يک حرف شکل های متعددی وجود دارد و اين کار 
امکان گسترده ای برای ترکيبات متنوع به وجود می آورد اما استفاده از 
آنها و گزينش هريک از شکل ها در جای مناسب، کاری دقيق و نيازمند 

آگاهی از اصول اين خط است (تصاوير ۳۰ تا ٣٤).
ــ  ترکيه  ــ  بکتاش  داود  ــ  ثلث  خط  به  َيسَبُحون»  َفلک  فی  «َوُکّل  آيه  ۳۰ــ 

۱۳۷۴ هـ .ش

۲۹ــ طراحی عنوان کتاب نهج البالغه ــ سيد محمد احصايی



  ۴۴  

ـ ۱۳۷۸ هـ.ش  ــ  ـ مسعود نجابتیـ  ـ خط ثلثـ  ٣١ــ عنوان کتاب «قصه های قرآن»ـ 
کاربرد خط ثلث در آثار گرافيک

٣۲ــ خط ثلث به قلم مصطفی الراقم المدرس ــ ۱۲۲۳ هـ .ق

۳۳ــ طراحی عنوان کتاب نهج البالغه ــ سيد محمد احصايی



  ۴۵  

٣۴ــ خط ثلث ــ استاد موحد حسينی

خط ثلث برای نوشتن سرلوحه ها، جلد کتاب و عنوان سوره ها در قرآن و به ويژه در زيباترين جلوه خود يعنی بر روی کتيبه و 
کاشی کاری ها بکار رفته است. از اين رو نماد فرهنگ اسالمی است. خط ثلث نمايانگر قداست، عظمت،  جديت، عبادت، و روحيه ای 

متعالی، برون گرا و پر انرژی دارد.  
خط توقيع:خط توقيع: اين خط از مشتقات خط ثُلث است و از آن جهت «عنوان توقيع» به آن داده اند که در قديم «فرمان ها» و «نامه ها» 
را با اين خط کتابت می کردند. قواعد حروف آن در کتابت نظير ثُلث است اما ظرافتش از خط ثلث بيش تر و ترکيباتش فشرده تر است. 
به عالوه در خط توقيع ضخامت حروف يکسان است. ظريف تر بودن توقيع نسبت به ثُلث، موجب سهولت و روانی آن در کتابت شده 
است. عالوه بر موارد مذکور، در پايان قرآن ها و کتاب ها، نام سفارش دهنده يا کسی که کتاب به او اهدا می شد و نيز تاريخ و مکان تحرير 

و نام کاتب را به خط توقيع می نوشته اند. در ايران به تدريج خط «ُرقاع» جای توقيع را گرفت (تصاوير ٣٥ و ٣٦).

٣۵ــ بسمله به خط توقيع ــ شيوه ابن بواب ــ کتيبۀ يوسف السجزی

٣۶ــ خط توقيع به سبک ابن بّواب



  ۴۶  

خط ُرقاع:خط ُرقاع: خطی است که بر اثر نياز به تند و مختصر نويسی در مکاتبات (رقعه ها) به کار رفته و از خط توقيع به وجود آمده، به 
همين سبب از آسانی و روانی برخوردار است.

حروف «ُرقاع» ريزتر و لطيف تر از حروف «توقيع» است. اکثر حلقه ها و گره های حروف آن (از قبيل فا، قاف، ميم، واو و الم) 
پر و بسته نوشته می شوند. حرکت و گردش قلم در رقاع از ثلث و توقيع آزادتر است. 

1 آن سطح است. حروف آن منسجم ولی کم ارتفاع است. تداخل و تو در تو نوشتن 
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ُرقاع خطی است تمام دور و کمتر از 
حروف در خط رقاع رايج و معمولی نيست و در اين خط فاصله ها به طور منظم رعايت می شوند و حروف و َاشکال آن دارای هماهنگی 

و ترکيب يکسان اند. بکارگيری ِاعراب و تزيين در خط ُرقاع به ندرت ديده می شده است (تصاوير ٣٧ و ٣٨).

٣۷ــ خط ُرقاع به سبک ابن بّواب

٣۸ــ نمونه قلم ُرقاع



  ۴۷  

خط تعليق:خط تعليق: تالش هنرمندان برای ايجاد خطی متناسب با روحيه 
ايرانی، پس از «نسخ ايرانی»، منجر به پيدايش «خط تعليق» شد. اين خط 
اساساً از ترکيب خط های نسخ، توقيع و رقاع و با اقتباس از خط پهلوی 
بوجود آمد و در نگارش کتاب ها و ديوان های شعر بکار می رفت. نياز به 
تندنويسی در کتابت و دست نوشته ها موجب شد که حروف و کلمات به 
شکلی پيوسته نوشته شوند که در نتيجه آن، سرعت کتابت افزايش يافت. 
«شکسته  بود  دربار  منشيان  و  کاتبان  مخصوص  که  نگارش  شيوه  اين 
ل» نام گرفت و ترکيب آن شکلی باالرونده داشت (تصوير  تعليق» يا «تَرسُّ

 .(٣٩
حروف و کلمات آن از لحاظ درشتی، ريزی ، ضخامت و نازکی 
يکنواخت، نيست.از اين رو هماهنگی اجزاء در اين خط حالتی ديگر دارد 

و با ترتيب و تناسب ديگر خطوط متفاوت است (تصوير ٤٠ــ الف).
تعليق  خط  است.  بيشتر  دور  ميزان  تعليق»  «شکسته  تحرير  در 
يعنی  ايرانی  شاخص  خطوط  آمدن  پديد  مقدمٔه  و  اساس  که  آن  نظر  از 

«نستعليق» و «شکسته نستعليق» بوده دارای اهمّيت بسيار است.
٣۹ــ خط تعليق ــ محمد کاظم واله ــ دورۀ قاجار

۴۰ــ الف ــ نمونۀ خط تعليق ــ رقم محمد کاظم واله ــ دورۀ قاجار



  ۴۸  

توجه  مورد  رواج،  از  پس  تعليق  خط 
تناسب  به  آنها  گرفت.  قرار  مصری ها  و  عثمانی ها 
ذوق و سليقٔه خويش تصرفاتی در آن ايجاد کردند 
خط  ناميدند.  خط «ديوانی»  را  آمده  پديد  شيؤه  و 
متداول  عربی  کشورهای  در  هم  هنوز  که  ديوانی 
است به دو شيوه «َخفی»  و «َجلی» نوشته می شود 

۴۰ــ ب ــ خط ديوانی خفی(تصاوير ٤٠ــ ب و ٤٠ــ ج). 

۴۰ــ ج ــ خط ديوانی َجلی

در خط «ديوانِی خفی» حرکات و تزيينات به کار نمی رود اما شيوه «ديوانِی َجلی» با تمام حرکات و نقطه ها و تزييناِت کوچک 
نوشته می شود. خط ديوانی روحيه ای جوان، سرکش، با نشاط و ناشکيبا، دارد.

خط نستعليق:خط نستعليق:  حدود يک قرن پس از انتشار و رواج « خط تعليق» ترکيبی موزون و زيبا از دو خط «نسخ» و «تعليق»  به نام 
«نستعليق» در سرزمين ايران پديد آمد که توسط «مير علی تبريزی» به قاعده درآمد. اين خط که از کندی نسخ و پيچيدگی و بی نظمی و 

دواير کوتاه تعليق به دور بود و نظم و اعتدال و متانت و هندسه ای موزون داشت از سليقٔه ايرانی سرچشمه می گرفت.
خط نستعليق از ويژگی های توازن، استواری، تناسب، ُحسن ترکيب و هماهنگی اجزا برخوردار است. زيرا همٔه اصول و قواعد 
خوشنويسی در آن به خوبی رعايت می شود . عالوه بر زيبايی منظر، آسانی و سرعت تحرير نستعليق و نيز سهولت خوانايی کلمات، از 

داليل رواج آن بوده است (تصوير ٤١). 

٤۱ــ قطعه نستعليق ــ استاد ميرزا غالم رضا اصفهانی ــ ۱۳ هـ .ق



  ۴۹  

حدود قرن ۱۳ هجری قمری در خط نستعليق که بيشتر در قالب «کتابت» ، «سطر» و «چليپا» نوشته می شد؛ گونه ای خاص به نام 
«سياه مشق» رواج يافت که حروف و کلمات در آن بصورت متوالی و فشرده تکرار می شود و زيباشناسی ويژه ای بر ترکيبات آن حاکم 

است (تصوير ٤٢). 
خط نستعليق ، نمايانگر زيبايی، تناسب، اصالت، آرامش و نرمی است. اين خط نماد فرهنگ ايرانی و خط فارسی است که شعر، 

عرفان و ادبيات را به ياد می آورد تصاوير شمارٔه ۴۳ تا ۴۹ نمايانگر کاربردهای خط نستعليق در گرافيک معاصر است.

٤۲ــ قطعه سياه مشق نستعليق ــ صداقت جباری ــ ۱۳۷۵ هـ .ش


